
Så funkar det:
VATTENSKYDD
Det finns bara ett vatten på jorden. Vi dricker samma vatten som våra  
förfäder drack, vi vattnar våra åkrar med samma vatten som regnade 
över dinosaurierna. För att säkra tillgången på rent vatten i framtiden 
måste vi  
ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. På Åland finns i dags-
läget tre vattenskyddsområden där man måste vara särskilt varsam med 
hur  
man påverkar vattenmiljön.

RE NT VAT TE N TILL ALL A

OROANDE TREND PÅ ÅLAND:

Mätningar visar att  
vattenkvaliteten i våra sjöar  

är otillfredsställande och  
dessutom försämras, efter  

att i årtionden ständigt  
ha blivit bättre.

ÅLANDS VATTEN AB ÄR ÅLANDS STÖRSTA DRICKSVATTENPRODUCENT OCH PRODUCER AR VATTEN ÅT CIRK A 75 PROCENT AV 

ÅLÄNNINGARNA. DRICKSVATTNET TAS IDAG FR ÅN DE TRE INSJÖARNA LÅNGSJÖN, DALK ARBY TR ÄSK OCH MARKUSBÖLEFJÄRDEN. 

TILLSAMMANS K AN VI SE TILL ATT SÄKR A TILLGÅNGEN PÅ RENT DRICKSVATTEN I FR AMTIDEN. VATTEN. A X – VATTENSK YDD. A X



DET HÄR ÄR ETT VATTENSKYDDSOMRÅDE 
§ Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område 
till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas 
eller kan antas komma att utnyttjas för dricksvattenproduktion.

Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsbe-
stämmelser som är extra strikta närmast sjöarna.  
Vattenskyddsområdet omfattar även sjöarnas så kallade 
tillrinnings områden. Ett tillrinningsområde är den mark 
kring en sjö som påverkar sjön vid nederbörd. Regn som 
faller inom området för med sig näringsämnen och farliga 
ämnen ner till vattentäkten.

DET EVIGA VATTNET
Vattnet på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp drivet av 
solenergi. Solen värmer vattnet i hav och vattendrag, vatt-
net avdunstar och bildar moln. När molnen är täta nog så 
regnar vattnet ner och fyller på sjöar, hav och  
floder. En del sipprar också ner genom marklagren och blir 
vårt grundvatten.

Av allt vatten som finns är 97 procent saltvatten. Tre 
procent är sötvatten och av dessa tre procent finns två 
procent bundet i is och glaciärer. Till oss människor finns 
alltså bara en procent av världens vatten tillgängligt.

DÄRFÖR HAR VI VATTENSKYDDSOMRÅDEN
På Åland har vi idag tillräcklig tillgång till vatten, men 
våra undersökningar visar att kvaliteten på råvattnet  
försämras. Vi lever i en tid med klimatförändringar,  
ökande befolkning och minskande råvarutillgångar. Ju 
bättre kvalitet det är på  
vattnet som kommer till oss på Ålands Vatten, desto  
lättare blir vår reningsprocess.

Rent vatten är nödvändigt för vår överlevnad och har 
stor betydelse för människans livs kvalitet. Vatten är även 
en grundförutsättning för många verksamheter, till  
exempel dricksvattenförsörjning, fiske, vatten-, jord- och 
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Om det händer olyckor inom 
vattenskydds områdena ska  
alarmcentralen alltid larmas för  
att minimera skadorna. Ring 112!

VATTENSKYDDSOMRÅDEN PÅ ÅLAND
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skogsbruk, friluftsliv, energiproduktion, industri och 
infrastruktur. Samtidigt kan all mänsklig verksamhet 
påverka vattnets kvalitet och livsmiljön för vattenlevande 
djur, växter och andra organismer.

SÅ SKYDDAR VI VATTNET
Bestämmelserna i och runt vattenskyddsområdena 
finns till för att skydda vår råvara mot skador. Särskilda 
föreskrifter finns bland annat för kemikaliehantering, 
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mindre än 

0,3 cent  
är priset för en liter rent, åländskt  

kranvatten.

622 km 
vattenledningar  
finns på Åland

Varje ålänning 
använder cirka 

165 LITER 
vatten per dygn

Åland har 9 sjöar 
som är större än femtio hektar. Av dem används 

sju som dricksvattentäkter 
men bara tre omgärdas av vattenskyddsområden.

transporter av farligt gods, jordbruk, skogsbruk, indu-
strier och avloppsanordningar. 

Har du sett någon misstänkt överträdelse av vatten-
skyddsbestämmelserna? Kontakta Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet www.amhm.ax. 

HÄR FINNS  
VATTENSKYDDSOMRÅDEN PÅ ÅLAND
År 1988 inrättades tre vattenskyddsområden på Åland 
för att säkra tillgången på rent vatten och förhindra 
föroreningar:

* Dalkarby träsk, Jomala.

* Långsjön, Jomala och Finström.

* Markusbölefjärden, Finström.

Övriga drikcksvattentäkter på Åland

* Borgsjön, Sund.

* Lavsböle träsk, Saltvik.

* Toböle träsk, Saltvik.

* Gröndalsträsk, Geta.

* Oppsjön, Kökar.

Vid dessa finns än så länge inga skyddsområden.

 SÅ PÅVERKAR MÄNNISKAN VATTNET
* Utsläpp av näringsämnen, främst kväve och  
 fosfor.

* Farliga ämnen från verksamheter som t.ex.  
 jordbruk, skogsbruk och våra hushåll.

* Nedskräpning och utsläpp av partiklar som t.ex. 
 mikroplaster.

* Kommunala och enskilda avlopp.

* Hushållens utsläpp av bl.a. kemikalier och  
 partiklar.

* Luftutsläpp av kväveoxider från vägtrafik  
 och sjöfart.

* Industrier.

Alla dessa hot påverkas i högre 
eller lägre grad dessutom av  
klimatförändringarna.

KRANMÄRKT
Ålands Vatten är sedan april 2017 en 
KRAN-märkt organisation. Kranmärkningen är en håll-
barhetsmärkning för verksamheter som väljer kran-
vatten framför flaskvatten vid möten och konferenser.  
Är din organisation intresserad? Kontakta oss!

MER INFO OM VATTENSKYDD PÅ VATTEN.AX OCH


